
This project is funded
by the European Union

ЕўрабюлЕтэнь
кастрычнiк 2013

Праграма Chevening:  
20 гадоў у беларусі

архускі цэнтр  
у Гродне

Інтэрв'ю  
з міністрам прыроды 
Уладзімірам Цалко

с. 4 с. 12 с. 15

с. 7
SURCAP ПомоГаЕт сосЕдям EC  
в охранЕ ГраниЦ 



2 Eўрабюлетэнь / кастрычнiк / 2013

ЗмЕст / CONTENTS

Eўрабюлетэнь 
кастрычнiк/2013

”Еўрабюлетэнь” выдаецца пры 
падтрымцы Еўрапейскага 
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Кадры месяца

ахова навакольнага 
асяроддзя

ахова навакольнага асяроддзя з'яўляецца адным з прыярытэт-
ных напрамкаў палітыкі ЕС. Каб прыцягнуць увагу шырокай 
грамадскасці да існуючых экалагічных праблем і разам 

наблізіцца да іх вырашэння, Еўрапейская Камісія падтрымлівае і 
фінансуе экалагічныя праекты і ініцыятывы не толькі ў краінах 
Еўрапейскага Саюза, але і за яго межамі. У прыватнасці, Еўрапейскі 
Саюз выдаткаваў 12 мільёнаў еўра Міністэрству прыроды Беларусі на 
вызначэнне і распрацоўку асноўных механізмаў развіцця “зялёнай 
эканомікі”.   

сумесныя намаганні Беларусі 
і Еўрапейскага саюза ў 
справе аховы прыроды 
накіраваныя на:

- захаванне біяразна стай-
насці і ўстойлівае функцыя-
наванне сістэмы ахоўваемых 
тэрыторый;

- стварэнне эфектыўнай 
сістэмы перапрацоўкі цвёр-
дых бытавых адкідаў;

- эфектыўнае кіраванне 
воднымі рэсурсамі;

- скарачэнне колькасці 
сельскагаспадарчых крыніц 
забруджвання і інш.
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– Якія сёння ў Міністэрства 
прыроды і еўрапейскага Саюза 
агульныя мэты?
– Самую працяглую мяжу Беларусь 
мае з краінамі Еўрапейскага 
Саюза. Але прырода не ведае 
межаў – паветра і вада ў нас 
агульныя. Нашыя рэкі цякуць 
у Еўропу, адбываецца магутнае 
перасоўванне паветраных пластоў. 
Таму, я думаю, што ў сумесных 
праектах ёсць зацікаўленасць і 
беларускага, і еўрапейскага бакоў.
Зараз нашая задача – наблізіць 
беларускае заканадаўства да 
нормаў і законаў Еўрапейскага 
Саюза. Гэтая праца патрабуе часу, 
грошай, тэхналогій і людзей. 
Мы шчыльна супрацоўнічаем з 
Еўрапейскім Саюзам у гэтым 
накірунку.

– Па якіх пазіцыях 
заканадаўства еС і рэспублікі 
беларусь мае самыя вялікія 
разыходжанні?
– Я не лічу, што ёсць вялікія 
разыходжанні. Мы вучымся ў 
Еўропы падыходам і тэхналогіям, 
асабліва тым, што папярэджваюць 

забруджванне прыроды. Напры-
клад, з 1 студзеня 2013 года 
ў адпаведнасці з прынятым 
тэхнічным нарматыўна-прававым 
актам былі гарманізаваныя з 
заканадаўствам ЕС падыходы да 
нармавання ў сферы ачысткі вады.
Працягваецца рэалізацыя Праекта 
Еўрапейскага Саюза і Праграмы 
развіцця ААН “Садзейнічанне 
развіццю ўсеабдымнай структуры 
міжнароднага супрацоўніцтва 
ў галіне аховы навакольнага 
ася роддзя ў Рэспубліцы Беларусь”. 
А таксама распачынаецца вялікая 
праца па новай праграме “Зялёная 
эканоміка”.

– Што чакае беларускі бок ад 
гэтага этапа супрацоўніцтва?
– Чаканні ад новага праекта 
“Зялёная эканоміка” вельмі 
аптымістычныя. Праца з адкідамі ў 
Беларусі пакуль яшчэ не на належ-
ным узроўні, хоць справы ідуць  
значна лепей, чым на ўсходзе. Нас 
такая сітуацыя не задавальняе. 
І  мы спадзяёмся, што праект, які 
мы рэалізуем у Кобрыне і Мастах, 
дапаможа нам выдатна наладзіць  

тэхналогію працы з другаснымі 
матэ рыяль нымі рэсурсамі. Гэты 
праект – неацэнны ўнёсак ЕС у 
экалогію нашай краіны.

Хачу асабліва адзначыць, што 
ў межах гэтага праекта з боку ЕС 
быў прапанаваны поўны ўзорны 
цыкл перапрацоўкі адкідаў і 
навучанне спецыялістаў. Плюс 
зроблены істотны матэрыяльны 
ўнёсак у памеры 5 мільёнаў еўра.

Для Беларусі гэта пілотны 
праект. Напрыканцы ліпеня мы 
сабралі вялікую калегію і правялі 
выяздное пасяджэнне ў Мастах, 
дзеля таго каб ацаніць прамежка-
выя вынікі. Поспехі ёсць, таму на 
новую праграму па “зялёнай 
эканоміцы” мы працягваем 
ускладаць вялікія надзеі. Сумесна 
з Прадстаўніцтвам ЕС у Рэспуб-
ліцы Беларусь і ПРААН мы 
актыўна працуем над напаўнен-
нем тэхнічнага задання гэтай 
праграмы  канкрэтнымі 
ініцыятывамі, якія будуць мець 
практычны эфект на месцах.

– Ці можа досвед працы з 
адкідамі ў Мастах і Кобрыне 

Міністэрства прыродных рэсурсаў і 
аховы навакольнага асяроддзя 
Беларусі рэалізуе 13 міжнародных 
праектаў, у трох з якіх партнёрам 
Міністэрства з’яўляецца Еўрапейскі 
Саюз. Гэта высокі паказчык 
міжнароднай актыўнасці для бела-
рускага дзяржаўнага ведамства. Пра 
перспектывы працы ў інтэрв’ю 
“Еўрабюлетэню” распавёў міністр 
прыроды і аховы навакольнага 
асяроддзя Уладзімір Цалко.

ПраЕкт Ес – 
нЕаЦэнны 
ўнёсак 
У экалоГІю 
бЕларУсІ
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распаўсюдзіцца на іншыя 
рэгіёны?
– Вядома, мы да гэтага імкнёмся. 
“Дробязі” ў галіне жыллёва-каму-
нальнай гаспадаркі на першы 
погляд падаюцца неістотнымі для 
“вялікай” эканомікі. Але гэта 
няправільна. Узяць, напрыклад, тыя 
ж біякампосцеры – “дробязь”, нічога 
складанага ў іх няма. Але роля для 
экалогіі вельмі важная. Упэўнены, 
что іх вытворчасць хутка наладзяць 
і ў Беларусі.

У паасобным зборы смецця мы 
таксама вывучаем еўрапейскіх 
досвед і пераходзім на еўра-
стандарты. Новыя мікрараёны і 
жылыя будынкі будуць праектавац-
ца без смеццеправодаў. Імкненне 
да гэтага, з падачы міністэрства, 
ёсць. Але трэба, каб узнік і экана-
мічны інтарэс. Зразумела, што ўсе 
смеццеправоды ў адначассе мы не 
зачынім...

Больш за тое, сёння шмат 
адукаваных людзей, у тым ліку і на 
кіруючых пасадах, выяўляюць 
інтарэс да экалагічнага ладу жыцця 
і вядзення гаспадаркі. Але дзеля 
гэтага трэба рэзка, радыкальна 

змяніць мысленне і тэхналогіі. 
У вытворчасці і будаўніцтве  ўсё 
мяняецца павольна. Але мы кро-
чым наперад.

– Магчыма, зараз гэта модна – 
звяртаць увагу на экалогію...
– Па-першае, гэта не мода, а новая 
свядомасць, разуменне неаб-
ходнасці. Людзі разумеюць, што 
калі мы не будзем гэтым займацца, 
то наступным пакаленням нічога, 
акрамя смецця, не застанецца. 
У Беларусі кожны год утвараецца 
на 4 мільёны тонн смецця больш, 
чым у папярэднім годзе. А калі 
палі чыць, што перапрацоўваем мы 
ўсяго прыкладна 15%, атрым-
ліваецца неверагодны прырост. 
Само жыццё ставіць перад намі 
гэтае пытанне.

Па-другое, зараз мы рэалізуем 
адукацыйныя праграмы ў школах, 
у дзіцячых садках, навучальных 
установах. У праграму навучання 
ўведзены курс “экалагічных паво-
дзінаў”. Расце абсалютна іншае 
пакаленне.

Па-трэцяе, людзі бачаць, як 
суседзі ў Еўропе вырашаюць гэтае 

адзін са шматлікіх 
кампанентаў праекта  
Ес/Праан “садзейнічанне 
развіццю ўсеабдымнай 
структуры міжнароднага 
супрацоўніцтва ў галіне 
аховы навакольнага 
асяроддзя ў рэспубліцы 
Беларусь” прадугледжвае 
ўдасканаленне сістэмы 
абыходжання з цвёрдымі 
камунальнымі адкідамі ў 
Мастах і кобрыне. для 
жыллёва-камунальных 
гаспадарак гэтых гарадоў 
былі закупленыя неаб-
ходная тэхніка і абсталя-
ванне: смеццявозы, 
кантэйнеры і сартаваль-
ныя станцыі; праведзеная 
інфармацыйная кампанія 
па раздзельным зборы 
смецця.

пытанне. Паступова фарміруецца 
жаданне таго, каб нашая прыгожая 
Беларусь была яшчэ і чыстай. Хоць, 
вядома, хапае і тых, хто яшчэ не 
ўсведамляе сур’ёзнасці гэтай 
праблемы.

– Праз еўрапейскія праекты 
зараз у беларусі падтрыманы 
паасобны збор смецця, заплана-
вана ўзвядзенне ветравай 
станцыі ў навагрудку. на якія 
яшчэ накірункі варта звярнуць 
увагу?
– На супрацоўніцтва па ахоўных 
тэрыторыях, захаванне біяраз-
настайнасці. У гэтай галіне разам з 
ЕС, ПРААН, Еўрапейскім банкам і 
іншымі еўрапейскімі структурамі мы 
маем вялікія зрухі. Мы за гэта 
вельмі ўдзячныя.

Міністэрства на дадзены 
момант рэалізуе 13 міжнародных 
праектаў, і палова з іх тычыцца 
праблемы біяразнастайнасці: 
захавання беларускіх балотаў, 
якія паглынаюць у год да 1,5 
мільёна тон вуглякіслага газа з 
паветра, селі шчаў рэдкіх птушак 
і жывёлаў, больш за 20 тысяч 
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Праз ажыццяўленне праектаў пры падтрымцы Ес 
Міністэрства прыроды і аховы навакольнага асяроддзя 
Беларусі імкнецца падтрымаць наступныя накірункі 
дзейнасці:
- абарот і ўтылізацыю небяспечных адкідаў;
- скарачэнне выкідаў забруджваючых рэчываў;
- прыцягненне ў Беларусь тэхналогій “зялёнай 
эканомікі”;
- прасоўванне экасістэмнага падыходу і інавацыйнай 
канцэпцыі экалагічнага назапашвання наbitat 

banking, увядзенне яго норм у нацыянальнае 
заканадаўства;
- прававое рэгуляванне доступу да генетычных рэсурсаў 
і размеркаванне выгодаў ад іх выкарыстання згодна 
“нагойскаму пратаколу”, прынятаму ў 2010 годзе; 
- аднаўленне папуляцыі рэдкіх відаў, стварэнне генетыч-
нага банка дадзеных;
- аднаўленне земляў, забруджаных хімічнымі элементамі;
- фарміраванне нацыянальнай экалагічнай сеткі і яе 
ўключэнне ў агульнаеўрапейскую.

нашых рэк і каля 10 тысяч азёраў. 
Наша прырода – крыніца ўсяго 
самага лепшага.

Наступны накірунак – скарачэн-
не выкідаў забруджвальных рэ-
чываў і засваенне тэхналогій іх 
перапра цоўкі. ЕС мае гэтыя тэхна-
логіі, але яны дорага каштуюць.

Важны момант – развіццё эка - 
л  а гічнага транспарту і скарачэнне 
выкідаў СО2. Зараз каля 70% вы кі - 
даў СО2 у атмасферу на рахунку 
транспарту. Мы зацікаўленыя ў 
тым, каб выкарыстоўваліся экала-
гічна чыстыя аўтамабілі, якія працу-
юць на новым паліве. Безумоўна, 
праца ў гэтых накірунках ужо 
вядзецца, сродкі ўкладаюцца, 
і нават калегі з усходу прыязджа-
юць, каб пераняць наш досвед.

– Як канкрэтна можна скараціць 
выкіды СО2?
Па-першае, транспарт павінен быць 
новым. Дзеля гэтага трэба ўзмац-
ніць патрабаванні да ўвозу ў краіну 
старых машын. Па-другое, паліва, 
якім запраўляюцца аўтамабілі, 
павінна быць экалагічна чыстым. 
Мы зараз выпрацоўваем для гэтага 
новыя нарматывы. Па-трэцяе, 
у гарадах трэба больш выкарыс-
тоўваць экалагічны транспарт – 
трамваі, тралейбусы, электрычкі.

– Якія выклікі перад міністэр-
ствам і асабіста перад вамі 
ставіць праца па еўрапей скіх 
праектах? У Мінпрыроды 
супрацоўніцтва атрымліваецца 
вельмі добра. У чым сакрэт?
– Нічога звышнатуральнага тут 
няма. У кожнага міністэрства і яго 
супрацоўніка ёсць свае абавязкі. 

Некаторыя ўстановы адкладаюць 
партнёрства на потым, бо не хапае 
часу. А мы наўпрост зацікаўленыя 
ў супрацоўніцтве з Еўрапейскім 
Саюзам. Таму што супрацоўніцтва 
ідзе на карысць і Еўропе, і Беларусі. 
Я не ведаю, ад чаго канкрэтна 
залежыць поспех, але, на мой 
погляд, партнёрства будуецца на 
працягу гадоў. З боку Еўрапейскай 
Камісіі мы маем вельмі добрыя 
водгукі аб нашай працы і зараз 
ужо “з паўслова” разумеем адзін 
аднаго. Ва ўсім свеце добрыя 
асабістыя стасункі спрыяюць 
вядзенню спраў.

Напэўна, мае ролю і тая акаліч-
насць, што беларусы самі па сабе 
талерантныя, добрыя і гатовыя 
сказаць дзякуй за любую дапамогу, 
а таксама падзяліцца тым, што самі 
маюць.

– Досвед якой еўрапейскай 
краіны ў галіне кіравання 
прыроднымі рэсурсамі вам 
падаецца найбольш паспяховым 
і падыходзячым да беларусі?
– Супрацоўнікі нашага міністэр-
ства лічаць, што самы перадавы 
досвед у справе перапрацоўкі 
адкідаў мае Швецыя. Я згодны, 
што скандынаў скія краіны вельмі 
далёка пайшлі, у гэтай сферы яны 
лідэры. Таксама Чэхія – у нас 
вельмі добрае супра цоўніцтва з 
гэтай краінай. Мы карыстаемся 
вопытам Германіі, нам шмат 
дапамагаюць нямецкія калегі. Мы 
вельмі рады за нашых суседзяў – 
Літву, Латвію і Польшчу – і 
актыўна пераймаем іх досвед у 
падыходах, нарматыўнай базе і 
тэхналогіях.   

Экспертамі Мінпрыроды і 
Еўрапейскай камісіі рэгулярна 
праводзяцца кансультацыі ў 
галіне аховы навакольнага 
асяроддзя, накіраваныя на 
ўзгадненне падыходаў да 
рашэння прыродаахоўных 
праблем, а таксама вызначэн-
не прыярытэтаў супрацоў-
ніцтва на будучыню. Эфек-
тыўнасць і ўзаема пры маль- 
 насць вынікаў супрацоўніцтва 
дазваляе нам спадзявацца, 
што раздзел “ахова наваколь-
нага асяроддзя” будзе 
ўключаны ў прыярытэты 
чарговай нацыянальнай 
праграмы дзеянняў Ес для 
рэспублікі Беларусь.

Марына Філіпюк, старшыня 
аддзела міжнароднага 
супрацоўніцтва Міністэрства 
прыродных рэсурсаў і аховы 
навакольнага асяроддзя

накірункі дзЕйнасцi
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белорусской пограничной 
службе переданы 2 кате-
ра, 5 полноприводных 

автомобилей и 11 тепловизоров 
общей стоимостью 842 тысячи 
евро.

В Лоеве находится база 
катеров Гомельской погранич-
ной группы: ее отдел берего-
вой охраны отвечает за безо-
пасность участка бело - 
рус ско-украинской границы 

протяженностью около 200 км, 
в том числе 160-километрового 
речного отрезка. Возможно, это 
один из самых сложных участ-
ков белорусской границы, 
особенно в период весеннего 
половодья, когда реки затапли-
вают свои поймы до 10 км 
вглубь территории. Колебания 
уровня воды предъявляют 
особые требования к технике, 
которая при достаточной 

мощности должна быть готова 
к использованию на мелково-
дье. Новая техника этим 
требованиям полностью отве-
чает. «У катеров винтовые 
двигатели с поворотными 
колонками, которые позволяют 
регулировать скорость и осад-
ку. Благодаря этому можно 
проходить по довольно мелким 
местам», – пояснил капитан 
1-го ранга Николай Романен-

SURCAP ПоМогаЕт сосЕдяМ  
EC в охранЕ границ
в рамках проекта «Повышение эффективности охраны зеленой и водной Государственной 
границы между республикой беларусь и Украиной (SURCAP)» 13 сентября в городе лоев 
Гомельской области прошла торжественная церемония передачи белорусским пограничникам 
техники, закупленной на средства Европейского союза.
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ков, начальник службы погра-
ничных катеров Государствен-
ного пограничного комитета 
Республики Беларусь.

Участники церемонии – гла-
вы и представители дипломати-
ческих миссий стран ЕС в 
Беларуси – получили возмож-
ность лично убедиться в ходо-
вых качествах судов во время 
короткой ознакомительной 
поездки по Днепру.

Катерам присвоили почетные 
бортовые номера 002 и 003. 
«Собственных имен у них пока 
нет, но, возможно, когда-ни-
будь им их дадут», – не ис-
ключил пресс-секретарь 
Гомельской пограничной 
группы Дмитрий Уклейко. Сам 
он несколько лет прослужил в 
Отделе береговой охраны в 
Лоеве и мог наблюдать, как 
сильно менялся облик бело-

русско-украинской границы: 
для катеров построена новая 
стоянка, Отдел береговой 
охраны переехал из старого 
военкомата в специально 
построенное для него здание, 
улучшилось техническое 
оснащение пограничников.

Новую технику также успел 
опробовать и председатель 
Государственного пограничного 
комитета Александр Боечко. 

осуществление проекта 
«Повышение эффективности 
охраны зеленой и водной 
государственной границы 
между республикой Беларусь 
и украиной (SURCAP)» нача-
лось весной 2012 года. Проект 
рассчитан на 2 года. основной 
компонент проекта – образова-
тельный (ознакомление 
белорусских пограничников с 
опытом Ес в сфере организа-
ции охраны границ). также 
предусмотрена  поставка 
техники и оборудования для 
охраны белорусско-украинской 
границы.  

Автомобили «Дефендер» английской фирмы Land Rover могут 
использоваться в сложных дорожных условиях. Простота и отрабо-

танность конструкции обеспечивают высокую надежность. 
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«Руководитель должен знать, 
на чем несут службу погранич-
ники, – заметил глава погра-
ничного ведомства, отвечая на 
просьбу журналистов поделить-
ся впечатлениями от новых 
катеров. – Техника достаточно 
надежная, комфортная, эконо-
мичная, очень проходимая, 
имеет очень хорошую плаву-
честь, обеспечена безопасность 
экипажа».

Перед тем как торжественно 
передать руководителю Государ-
ственного пограничного комите-
та ключи и документы на маши-
ны и приборы, глава 
Представительства Европейско-
го Союза в Беларуси посол 
Майра Мора сообщила о приня-
тии принципиального решения 
о том, что программа финанси-
рования ЕС на 2014-2020 годы 
предусматривает продолжение  

работы флагманской  инициати-
вы Восточного партнерства 
«Интегрированное управление 
границами», в рамках которой 
осуществляется проект SURCAP. 
Г-жа Мора также поблагодарила 
Международную организацию 
миграции в лице ее представи-
теля в Беларуси Зейнала Гаджи-
ева за высокий уровень образо-
вательного компонента проекта 
SURCAP.   

Портативные тепловизоры XZ100 
производства болгарской компании 
«Оптикс» различают живые объекты на 
расстоянии до 2 км в ночное время, а 
также в условиях видимости, ограни-
ченной из-за непогоды.

Катера итальянского производства уже используют греческие и латвийские пограничники. 
Суда позволяют обеспечить охрану границы на удаленных участках (до 150 км) в течение 
продолжительного периода времени (до 5 суток). Экипаж – 2 человека, на борт катер может 
брать наряд из 8 пограничников. Суда оборудованы современными средствами навигации и 
наблюдения.
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тры кУльтУры,
адна ЕўроПа
выдатны падарунак берасцейцам да дня горада зрабілі кіраўнікі 
праекта “разам бліжэй”*, што фінансуецца Еўрапейскім саюзам.

Праект ажыццяўляе Дэпарта-
мент культуры адміністрацыі 
Любліна сумесна з 

адміністрацыямі Львова і Брэста ў 
рамках Праграмы трансгранічнага 
супрацоўніцтва “Польшча – Бела-
русь – Украіна 2007-2013”. Праект 
аб'ядноўвае ўстановы культуры, 
грамадскія арганізацыі і творчыя 
калектывы трох гарадоў. У рамках 
праекта ў кожным з іх адбыліся 
гала-канцэрты. У Брэсце візіт 
гасцей з гарадоў-партнёраў  
выпаў на Дзень горада, а таму 
"трансгранічны канцэрт" стаў 
часткай афіцыйнай праграмы 
святкавання. Асабліва запомніліся 
брэсцкім гледачам два танцаваль-
ныя калектывы з Любліна: 
калектыў народнага танца 
Універсітэта Марыі Кюры-
Складоўскай і калектыў песні і 
танца Люблінскай Палітэхнікі. 
Апранутыя ў народныя строі 

артысты шыкоўна танчылі крака-
вяк і мазурку. 

Мастацкі кіраўнік калектыву 
Lewandowskie Retro падкрэсліла 
карысць праекта, у прыватнасці, для 
наладжвання трывалых сувязяў з 
калегамі з суседніх краін: “Мы 
прыязджаем, размаўляем, абменьва-
емся досведам. Гэта вельмі важна”.

Гэтае меркаванне раздзялілі 
ўдзельнікі калектыву “Хуткі смоўж”. 
Маладыя слаўгарадцы выконваюць 
фолк-рок – “шалёную сумесь народ-
ных матываў, добрага ямайскага ска 
ды вясковага гумару”, як хлопцы самі 
характарызуюць сваю творчасць. 
У грымёрцы перад выступам другая 
труба калектыву Павел Гапееў 
распавёў, што за мяжой “Хуткі 
смоўж” выступае часта, таму паездка 
ў Люблін не стала для іх выпрабаван-
нем. Наадварот, “гэта выдатная 
магчымасць для творчага росту і 
зносінаў з калегамі і аднадумцамі”.

Прадстаўлялі свае работы май-
стры народнай творчасці памежжа, 
праводзіліся майстар-класы па 
дэкаратыўна-прыкладным і 
выяўленчым мастацтве. Усіх жадаю-
чых навучалі вышыўцы, малюнку па 
шкле і вырабу ўпрыгожванняў з 
фетру. Таксама працаваў кірмаш 
цацак ручной працы.

Праект з агульным бюджэтам 
172 442 еўра ставіць перад сабой 
мэту ўмацавання супрацоўніцтва 
ўстаноў культуры шляхам абмену 
інфармацыяй і досведам. Чакаецца, 
што за 12 месяцаў будуць створаныя: 
польска-ўкраінска-беларуская 
праектная каманда, пункты культур-
най інфармацыі “Люблін – Львоў – 
Брэст”, а таксама трансгранічны 
партал культурнай інфармацыі. 

* “Разам бліжэй”. Тры культуры, адна Еўропа – супрацоўніцтва ўстаноў культуры, грамадскіх арганізацый і аніматараў”.



11Eўрабюлетэнь / кастрычнiк / 2013

праект

Акрамя таго, пастаянна праходзяць 
семінары для прадстаўнікоў 
грамадскіх арганізацый і работнікаў 
культуры, адукацыйныя паездкі для 
ўдзельнікаў праекта, а таксама 
арганізавана платформа для абмену 
перадавым досведам паміж калегамі.

Як адзначыла брэсцкі каардына-
тар праекта Ала Мініч, дадзеная 
ініцыятыва вельмі важная для 
развіцця культурных сувязяў паміж 
жыхарамі памежжа: “Шчыра кажу-
чы, здаецца, што толькі-толькі ўсё 

набрала абароты, як ужо хутка 
заканчэнне. Адзін год для такога 
праекта – мала. Хацелася б, каб 
больш калектываў і іх кіраўнікоў 
паспелі пазнаёміцца са сваімі 
калегамі з іншых краін і пераняць 
важны досвед”.  
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ПраГрама ChEvENiNg:  
20 гадоў у беларусі
амбасада вялікабрытаніі запрашае маладых лідэраў беларусі да 
ўдзелу ў праграме Chevening. Пераможцы атрымаюць магчымасць 
навучацца ва ўніверсітэтах Злучанага каралеўства.

У гэтым годзе сусветна вядомай праграме Chevening 
Scholarships спаўняецца 30 гадоў. Праграма 
прадастаўляе маладым людзям з розных краін 

(акрамя краін ЕС і ЗША) магчымасць навучацца ва 
ўніверсітэтах Вялікабрытаніі. У Беларусі праграма 
Chevening працуе з 1992/1993 навучальнага года, і за 
20 гадоў каля 60 маладых людзей атрымалі ступень 
магістра ў Англіі і вярнуліся, каб прымяніць свае веды на 
практыцы. “Зараз выпускнікі праграмы Chevening 
працуюць у вядомых кампаніях, у бізнес-сферы і 
недзяржаўных арганізацыях”, – гаворыць Хрысціна 
Дулевіч, дарадца па сувязях з грамадскасцю Першага 
сакратара Амбасады Вялікабрытаніі ў Беларусі.

ШтО ПраПанУе ПраГраМа ChEvEnIng СваіМ 
УДзельніКаМ?
Праграма прадастаўляе стыпендыі для адукацыі ў ВНУ 
Вялікабрытаніі для атрымання ступені магістра. 
Магістратура ў адукацыйнай традыцыі Вялікабрытаніі 
доўжыцца адзін навучальны год. Пераможцы конкурсу 
праграмы Chevening атрымліваюць стыпендыі, якія 
кампенсуюць у тым ліку і кошт навучання. Праграма 
Chevening фінансуецца Урадам Вялікабрытаніі праз 
Міністэрства замежных спраў гэтай краіны.

ЯК аДбываеЦЦа аДбОр КанДыДатаў?
Звычайна заяўкі на праграму падаюць каля 
80 прэтэндэнтаў з Беларусі. Затым “лонданскі спіс” 
кандыдатаў, прыкладна з 20 асобаў, перадаюць з Лон-
данскага сакратарыяту Праграмы ў Амбасаду 
Вялікабрытаніі ў Мінску, дзе адбываецца другі этап 
адбору. У выніку на сумоўе запрашаюць 7-10 чалавек, 
якія прэтэндуюць на стыпендыі па любым з накірункаў 
праграмы. Урэшце стыпендыю атрымоўваюць усяго два 

кандыдаты. “Падаецца, што конкурс вельмі вялікі, але 
тыя, хто атрымаў стыпендыі, кажуць, што перамагчы не 
складана”, – адзначае спн. Дулевіч.

Многія заяўнікі праграмы Chevening у Беларусі – гэта 
студэнты, а ў іх, на жаль, не заўсёды ёсць два гады 
працоўнага досведу, што з’яўляецца неабходнай умовай. 
“Вялікая частка заяўнікаў не праходзяць гэты просты 
“фільтр”. Таму вялікі конкурс не павінен палохаць”, – супа-
койвае спн. Дулевіч. Па яе словах, працоўным стажам 
можа лічыцца ўдзел у валанцёрскіх праграмах, у жыцці 
ўніверсітэта і ў студэнцкіх ініцыятывах, а таксама праца 
ў недзяржаўных арганізацыях.

ЯКіЯ наКірУнКі аДУКаЦыі ПаДтрыМлівае 
ПраГраМа ChEvEnIng?
Для атрымання стыпендыі на 2014/2015 год навучання 
прыярытэтнымі накірункамі былі абраныя палітычныя і 
сацыяльныя навукі, дзяржаўнае кіраванне, права, 
эканоміка, бізнес і фінансы, а таксама журналістыка і 
менеджмент у сферы СМІ. “Прыярытэтныя накірункі 
мяняюцца штогод, – сцвярждае Хрысціна Дулевіч. –  
Выбар накірункаў адбываецца ў адпаведнасці з мерка-
ваннем, якія сферы ў Беларусі патрабуюць падтрымкі. 
Але падаваць заяўкі могуць прадстаўнікі ўсіх сфер”.

У чыМ аСабліваСЦь ПраГраМы ChEvEnIng?
“Праграма Chevening падтрымлівае людзей з лідэрскім 
патэнцыялам. Таму падчас навучання ўдзельнікі прагра-
мы маюць магчымасць наведаць Урад Злучанага 
Каралеўства, а таксама Міністэрства замежных спраў. 
Адначасова гэта праграма для тых, хто хоча палепшыць 
сітуацыю ў Беларусі: не проста працаваць у сваёй вузкай 
галіне, а зрабіць унёсак у развіццё грамадства”, – тлума-
чыць Хрысціна Дулевіч. 
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ХтО з’ЯўлЯеЦЦа Мэтавай аўДытОрыЯй Пра-
ГраМы ChEvEnIng?
Узроставых межаў для ўдзелу ў праграме Chevening 
няма. “Хацелася б бачыць маладых спецыялістаў, але мы 
вітаем людзей любога ўзросту, – гаворыць Хрысціна 
Дулевіч. – Патэнцыяльны кандыдат – гэта выпускнік 
універсітэта, які мае досвед працы ў сваёй сферы. Гэта 
чалавек, які ведае, як працуе сістэма ў Беларусі, разумее 
яе станоўчыя і праблемныя бакі”.

ШтО Павінен зрабіЦь заЯўніК ПераД 
ПаДачай ДаКУМентаў на ўДзел У ПраГраМе 
ChEvEnIng?
• Па-першае, выбраць для сябе ўніверсітэт. “Трэба 
самастойна правесці пошук навучальнай установы. 
Даведацца, які ўніверсітэт прапануе спецыяльнасць, 
у якой зацікаўлены заяўнік. Затым, асобна ад падачы 
на праграму, падаць туды дакументы”, – раіць 
Хрысціна Дулевіч. “Трэба ўлічваць, што ў Англіі 
патрабаванні ў кожнага ўніверсітэта свае, – папярэд-
жвае выпускніца праграмы Chevening Алеся Відрук. – 
Стуктура навучання, пабудова семестра, расклад 
іспытаў і колькасць пісьмовых заданняў у кожным 
універсітэце і для кожнага накірунка навучання 
ўнікальныя. Для мяне, напрыклад, было нечаканым 
вельмі шмат матэрыялаў для чытання, а таксама тое, 
што амаль усе іспыты прымаліся ў выглядзе 
пісьмовых працаў альбо эсэ. Адным словам, давялося 
шмат чытаць і шмат пісаць”. 

Па словах Хрысціны Дулевіч, пачаць пошук універ-
сітэта і падрыхтоўку дакументаў для ўдзелу ў праграме 
трэба з наведвання сайта www.educationuk.org. Там 
змешчана інфармацыя пра ўсе ўніверсітэты Вяліка-
брытаніі і іх адукацыйныя накірункі. Як правіла, заяўнікі 

з Беларусі падаюць у самыя вядомыя ВНУ, аднак і на 
менш вядомыя ўніверсітэты варта звярнуць увагу. 
Заяўнікам на навучанне ў бізнесе (MBA) трэба ведаць, 
што іх стыпендыя будзе менш за звычайную. Гэта 
значыць, што частку выдаткаў на адукацыю ім давядзец-
ца несці самастойна.

• Па-другое, для залічэння ва ўніверсітэт 
Вялікабрытаніі неабходна здаць іспыт па англійскай мове 
і паказаць высокія вынікі. “На жаль, калі балаў не хопіць, 
мы не зможам прадаставіць стыпендыю нават вельмі 
годнаму кандыдату. Веданне мовы – ключавое патраба-
ванне”, – адзначае Хрысціна Дулевіч. Па яе словах, 
недахоп моўнай практыкі можа стаць сур’ёзнай пераш-
кодай для ўдзелу: “У мінулым годзе мы з вялікім шкада-
ваннем адмовілі выдатнаму кандыдату з-за недастакова-
га ўзроўню англійскай мовы. У Англію на навучанне 
паехаў толькі адзін чалавек. Магчыма, сёлета некаторым 
кандыдатам давядзецца палепшыць свой узровень і 
падвучыцца на курсах”.

• Па-трэцяе, падрыхтаваць “матывацыйны 
ліст” – ключавы дакумент для ўдзелу ў праграме 
Chevening. “Калі я чытаю лісты, я звяртаю ўвагу на 
тое, наколькі чалавек упэўнены і ведае, што ён хоча 
зрабіць у жыцці, – гаворыць Хрысціна Дулевіч. – 
Вельмі каштоўным з’яўляецца вызначэнне канкрэт-
ных мэтаў і рэальных планаў, а таксама адказ на 
пытанне “як адукацыя ў Вялікабрытаніі дапаможа 
мне ў дасягненні гэтых планаў?”. Затым адзначаю, як 
патэнцыйны заяўнік збіраецца прымяніць атрыманыя 
веды ў беларускай рэчаіснасці для паляпшэння 
жыцця. Я звяртаю ўвагу менавіта на гэтыя 
акалічнасці, іншыя супрацоўнікі, магчыма, на нешта 
іншае. Усе разам мы працуем, каб выбраць найлеп-
шага кандыдата”.

каб удзельнічаць у праграме Chevening, трэба да 
1 лістапада наступнага года:
• Прачытаць кіраўніцтва для заяўнікаў (Guidance for 
Applicants) і умовы атрымання стыпендый (Terms 
and Conditions for Chevening Scholarships) на сайце 
www.chevening.org/belarus.
• Быць гатовым правесці акадэмічны год у 
вялікабрытаніі.
• выбраць універсітэт на www.educationuk.org і 
падаць туды дакументы.
• запоўніць анлайн-анкету на сайце www.
chevening.org/belarus/, у якую ўваходзіць напісанне 
матывацыйнага ліста.
• здаць кваліфікацыйны іспыт па англійскай мове і 
мець неабходныя для ўдзелу ў праграме вынікі: 
iELTS: 6.5 бала і TOEFL iBT 79 балаў.
• чакаць адказу.

узніклі пытанні? задавайце на www.facebook.com/
ukinbelarus. вам адкажуць супрацоўнікі амбасады 
вялікабрытаніі ў Мінску.
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аляксей лявончык, 
у межах праграмы Chevening 
навучаўся па накірунку “смІ і 
камунікацыі” ў Школе сацыяльных 
навук у City University in London, 
вялікабрытанія, 2008/2010 гг.,
выпускнік факультэта эканомікі 
бдУ 2006 г., курс паслядыпломнай 
адукацыі ў варшаўскім універсітэце, 
2008 г.:

Я атрымаў стыпендыю з “другой 
падачы”, хаця і ў першы год быў 
запрошаны на сумоўе. Падчас 
сумоўя я адкрыта сказаў аб сваіх 
планах у прафесіі – адзначыў, 
што скончыў паслядыпломнае 
навучанне ў Польшчы, што працаваў 
дзеля падтрымкі журналістаў 
у Афганістане і што хацеў бы 
працягнуць навучанне ў галіне 
падтрымкі журналістаў. Не магу 
сказаць, што я неяк адмыслова 
рыхтаваўся…

Для перамогі трэба пераканаць 
камісію, што ўдзел у праграме 
патрэбны табе, каб спрыяць 
прафесійнаму росту. Гэта значыць, 
што калі заяўнік падае на 10 месцаў 
у розных кірунках, якія не маюць 
нічога агульнага і не яднаюцца 
ў няспынны кар’ерны ланцуг з 
папярэднім досведам, то яму хутчэй 
за ўсё адмовяць.

Брытанская праграма навучання 
выдатная тым, што яна пабудаваная 
на самастойнай працы. Ніхто не 
пытаецца “ці здаў ты лабараторныя 
заданні?” і не нагадвае, што 
“заўтра апошні тэрмін здачы”. 
Ніхто не прапануе дапамогу. Трэба 
кансультацыя – сам знаходзь 
прафесара, ён у кабінеце… Але 
іспыт трэба здаць і пацвердзіць 
веды ўсёй абавязковай праграмы. 
Патрабаванні вельмі жорсткія: не 
вывучыў – даруй. Вынаходлівасць 

і творчасць заахвочваюцца, 
але ў першую чаргу трэба 
прадэманстраваць веданне 
абавязковай літаратуры. Гэта 
сістэма вельмі добра прывучае 
да самастойнасці.

Увогуле, у мяне склалася 
ўражанне, што акрамя 
самастойнасці брытанская 
сістэма адукацыі абапіраецца 
на дзве асноўныя формулы: 
“аспрэчвай усё” і “не спараджай 
лішніх існасцяў”. Гэта прымушае 
думаць. Хаця многія студэнты 
з Усходняй Еўропы лічылі, што 
імі проста не цікавяцца. Так 
можа падацца, бо студэнт і 
прафесар у Брытаніі – гэта 
паўнавартасныя партнёры. 
Навучанне ў Вялікабрытаніі – 
гэта паглыбленне ў новы, 
зусім іншы свет. Таму я вельмі 
рэкамендую паўдзельнічаць у 
Chevening.

Як напісаць матывацыйны ліст? 
Пішыце як ёсць. Калі ў галаве 
ёсць план уласнага развіцця 
і вы ўжо зрабілі крокі, каб яго 
здзяйсняць, вы пройдзеце. З 
фармулёўкай “хачу паглядзець 
на Еўропу і набрацца досведу” 
шанцаў няма.

алеся відрук, 36 гадоў, 
у межах праграмы Chevening 
навучалася ва Універсітэце 
нотынгема, вялікабрытанія, 
у 2007/2008 гг. па спецыяльнасці 
Права, накірунак “Правы чала-
века”, выпускніца юрыдычнага 
факультэта бдУ 1999 г.: 

Перад удзелам у праграме я 
навучалася ў Злучаных Штатах 
і мела магчымасць працягнуць 

навучанне ў Швецыі. Але я 
выбрала Вялікабрытанію, бо 
быць выпускніцай англійскага 
ўніверсітэта вельмі прэстыжна. 
Гэта класічная еўрапейская 
адукацыя.

Калі я даведалася пра праграму 
Chevening, я зразумела, што 
гэта “для мяне”. Я пачала 
павольна рыхтаваць дакументы, 
прадумваць матывацыйны 
ліст. Усяго я падала дакументы 
ў чатыры ўніверсітэты, якія 
ўрэшце ўсе прапанавалі 
мне месца. Пасля таго як я 
атрымала стыпендыю праграмы 
Chevening, я выбрала ўніверсітэт 
у Нотынгеме. Я была там адзінай 
студэнткай з Беларусі.

На мой погляд, праграма 
Chevening вельмі добра 
арганізаваная. Безумоўны плюс 
праграмы – самастойны выбар 
універсітэта. Акрамя таго, ёсць 
кансультацыйная падтрымка 
для ўдзельнікаў.

Каб перамагчы ў праграме, 
на мой погляд, трэба выразна 
адказаць сабе на пытанне 
“навошта мне гэта трэба?”. 
Калі ў цябе гэты план у галаве 
ёсць – усё дастаткова проста. 
Чым больш шчыра і зразумела 
гэта зрабіць, тым лепшыя 
вынікі гэтая спроба прынясе. 
Я добра ведала, дзе хачу быць 
праз 5 гадоў. У мяне было каля 
8 гадоў досведу практычнай 
працы. Я ведала, навошта мне 
патрэбная ступень магістра 
і куды далей я хачу рухацца. 
Маёй мэтай была праца 
ў міжнароднай арганізацыі, 
у прыватнасці ў ААН. Зараз я 
тут і працую – кансультантам 
па правах чалавека ў Прад
стаўніцтве ААН у Беларусі.

Тым, хто падае дакументы ў 
гэтым годзе, я раю азнаёміцца 
з брытанскім падыходам да 
напісання матывацыйных лістоў. 
Мова павінна быць ясная, 
без памылак і дастаткова 
пераканаўчая. Увогуле 
навучанне ў Вялікабрытаніі – 
гэта ўнікальны досвед, які 
паслужыць як для асабістага 
росту, так і для прафесійнага.  
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За няпоўны год працы, з лістапада па жнівень, супрацоўнікі архускага цэнтра ў Гродне прынялі 
103 звароты ад грамадзян і ўстаноў Гродна і Гродзенскай вобласці па пытаннях экалогіі, 
інфармацыі і захавання прыроды. Прычым першы зварот супрацоўнікі архускага цэнтра атрымалі 
ўжо праз тыдзень пасля адкрыцця.

архускі цэнтр у Гродне 
адчыніўся 16 лістапада 
2012 года ў межах праекта 

Еўрапейскага Саюза і ПРААН 
“Садзейнічанне развіц цю ўсеаб-
дым най структуры міжнароднага 
супрацоў ніцтва ў галіне аховы 
навакольнага асяроддзя 
ў Рэспубліцы Беларусь”. Праца 
Архускіх цэнтраў ва ўсім свеце 
грунтуецца на Архускай 
Канвенцыі і нацыянальных 
заканадаўствах. Зараз працуе 
каля 50 Архускіх цэнтраў 
у краінах Еўропы і Азіі.

Першы Архускі цэнтр у Бе - 
ла русі з’явіўся ў 2005 годзе 
ў Мінску, яго адкрыццё адбылося 
ў межах сумеснага праекта 
Міністэр ства прыродных рэсурсаў 
і аховы навакольнага асяроддзя 
Беларусі і Офіса АБСЕ, на базе 
РУП “Бел НДЦ “Экалогія”.

Архуская Канвенцыя – даку-
мент, які гарантуе людзям права 
на спрыяльнае для здароўя і 
дабрабыту навакольнае асярод-
дзе. Права гэта рэалізуецца праз 
доступ да экалагічнай інфармацыі 
ды ўдзел у працэсе прыняцця 

заканадаўчых рашэнняў па 
пы тан нях экалогіі. Архуская 
Кан венцыя была прынята 25 чэр-
веня 1998 года. Беларусь ратыфі-
кавала дакумент праз год.

У любой краіне Архускі цэнтр 
мае тры канкрэтныя мэты.

1 забеспячэнне доступу да 
экалагічнай інфармацыі

“Атрымаць поўную інфармацыю 
пра экалагічныя праблемы ў 
горадзе і вобласці можна непас-
рэдна ў нас у офісе, па тэлефоне 
альбо па электроннай пошце 
aarhuscentrehrodna@gmail.
com, – гаворыць дырэктар 
Архускага цэнтра ў Гродне 
Іаланта Рамановіч. – Таксама 
працуе інтэрнэт-старонка www.
ohranaprirody.grodno.by/aarhus, 
дзе ёсць інфармацыя аб выка-
нанні палажэнняў Архускай 
Канвенцыі ў Беларусі і іншых 
краінах, нацыянальнае закана-
даўства ў экалагічнай сферы, 
міжнародныя нарматыўныя акты, 
якія тычацца аховы навакольнага 
асяроддзя. Дзеля паляпшэння 
доступу да экалагічнай інфар-

мацыі і большай вядомасці працы 
Цэнтра мы праводзім экалагічныя 
семінары ў нашай актавай залі, а 
таксама выяздныя інфармацый-
ныя сустрэчы  па запрашэнні 
дзяржаўных устаноў і прыватных 
прадпрыемстваў. Любы жыхар 
Гродна можа звярнуцца ў Архускі 
цэнтр і атрымаць параду, кан-
сультацыю юрыста, а таксама 
скарыстацца бібліятэкай 
арганізацыі. Дарэчы, электронны 
каталаг бібліятэкі ёсць на сайце 
Архускага цэнтра ў Гродне 
(http://rntbcat.org.by/aarhus/
index.html).

Пытанне “Што такое 
экалагічная інфармацыя, на якую 
я маю права?” можа ўзнікнуць у 
кожнага. Згодна Закону Рэспуб-
лікі Беларусь “Аб ахове нава-
кольнага асяроддзя”, арт. 74, 
“экалагічная інфармацыя” – гэта 
інфармацыя аб стане наваколь-
нага асяроддзя, у тым ліку 
атмасфернага паветра, вады, 
земляў (глебы), расліннага 
і жывёльнага свету ў яго 
біялагічнай разнастайнасці, 
прыродных ландшафтаў, 
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Сама фармулёўка 
пытання “Ці падыхо
дзіць Архуская Кан-
венцыя для Белару
сі?” – некарэктная. 
Беларусь падпісала 
і ратыфікавала гэтую 
канвенцыю, і гэта азна-
чае, што яна набывае 
сілу закона і абавязко-
вая да выканання ўсімі 
юрыдычнымі і фізічнымі 
асобамі.

Іаланта рамановіч, каардынатар 
архускага цэнтра ў Гродне, 

біятопаў (як часткі экасістэмы), 
іншых прыродных аб'ектаў, і аб 
узаемадзеянні паміж гэтымі 
аб'ектамі, а таксама аб генна-
інжынерных арганізмах і 
мікраарганізмах”. “Гэта таксама 
інфармацыя аб заканадаўчых 
актах Рэспублікі Беларусь у 
сферы экалогіі, інфармацыя аб 
тэрытарыяльных комплексных 
схемах, праграмах і мерапрыем-
ствах па рацыянальным 
выкарыстанні прыродных 
рэсурсаў і ахове навакольнага 
асяроддзя, а таксама пра ўсё, што 
можа аказаць уздзеянне на 
навакольнае асяроддзе, – дадае 
Іаланта Рамановіч. – Плюс 
абгрунтаванне неабходнасці 
прыняцця рашэнняў, якія могуць 
паўплываць на экалогію, у тым 

ліку і фінансава-эканамічныя 
акалічнасці. Таксама “экалагічная 
інфармацыя” – гэта інфармацыя 
аб стане аб'ектаў культуры, 
будынкаў і збудаванняў у той 
ступені, у якой яны ўздзейні-
чаюць альбо могуць уздзейнічаць 
на навакольнае асяроддзе. Гэта і 
поўная праўдзівая інфармацыя аб 
стане здароўя і бяспецы грама-
дзян і ўмовах іх жыцця”.

Да адкрыцця Архускага цэнтра 
ў Гродне экалагічную працу 
ў горадзе праводзілі шматлікія 
гра мадскія валанцёрскія аргані-
зацыі. Яны і сёння працягваюць 
сваю дзейнасць, аднак адмет-
насць Архускага цэнтра ў тым, 
што ён, як і ў любой краіне, –
пляцоўка для дыялога па пытан-
нях экалогіі паміж дзяржаўнымі 
ораганамі і грамадскімі 
аб’яднаннямі.

2 Грамадскі ўдзел: выра-
шаць праблемы разам

Забяспечыць удзел грамадскасці 
ў прыняцці экалагічна значных 
рашэнняў – другая мэта працы 
Архускага цэнтра. Рэалізацыя 
гэтага прынцыпу дазваляе 
людзям уплываць на вырашэнне 
праблем, якія тычацца іх жыцця і 
навакольнага асяроддзя. У чым 
карысць грамадскага ўдзелу? 
“Рашэнні, прынятыя згодна з 
гэтым прынцыпам, будуць больш 
прадуманыя. Гэта дазволіць 
улічыць меркаванні кампетэнтных 
грамадскіх арганізацый і асобных 
грамадзян. Далейшае ўнясенне 
зменаў альбо перагляд зробленай 
працы не спатрэбіцца, – адзначае 

Іаланта Рамановіч. – Гэта мэта-
згодна і з фінансавага пункту 
погляду, і з рацыянальнага”.

Да таго ж, як лічаць у Архускім 
цэнтры, уцягненне грамадскасці ў 
працэс прыняцця рашэнняў 
садзейнічае росту даверу да 
дзяржаўных органаў і 
ўмацаванню пазіцый дзяржаўных 
экалагічных структур, спрыяе 
аўтарытэту прынятых рашэнняў. 
Дадаткова забяспечваецца 
празрыстасць дзеянняў.

Паводле Іаланты Рамановіч, 
эфектыўны ўдзел цяжка ўявіць 
без поўнай і праўдзівай інфар-
мацыі: “Напрыклад, з’яўляецца 
новы праект па горадабудаў-
ніцтве – людзі павінны пра гэта 
ведаць і мець магчымасць унесці 
свае прапановы альбо заўвагі. 
Таму на самым пачатковым этапе 
інфармацыя павінна быць поўнай, 
з надзейных крыніц і своеча-
совай”.

Тэрмін “зацікаўленая грамад-
скасць” таксама патрабуе рас-
шыфроўкі. Згодна з арт. 2 п. 5 
Архускай Канвенцыі, прадстаўнік 
зацікаўленай грамадскасці – гэта 
любы чалавек, грамадзянін альбо 
неграмадзянін Беларусі, якога 
можа закрануць рашэнне адносна 
навакольнага асяроддзя, альбо 
той, хто зацікаўлены ў дадзеным 
працэсе ці ў іншых пытаннях 
гаспадарчай дзейнасці. Для 
супрацоўнікаў Архускага цэнтра 
гэта сябры экалагічных грамад-
скіх аб’яднанняў, студэнты  і 
валанцёры, якія актыўна дапама-
гаюць у прыродаахоўнай 
дзейнасці ў горадзе.
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3 Доступ да праўдзівага суда 
па пытаннях экалогіі

“Выпадкаў судовых разбіраль-
ніцтваў у працы Архускага цэнтра 
ў Гродне пакуль не было, – адзна-
чае Іаланта Рамановіч. – Мы гэтаму 
вельмі рады, таму што адна з мэтаў 
працы Архускага цэнтра – выра-
шыць спрэчку ў дасудовым парад-
ку. Архускі цэнтр пры гэтым 
захоўвае ней тралітэт”. Паводле 
спн. Рамановіч, вельмі часта 
канф лікты “спеюць на пустым 
мес цы”. Звязана гэта з тым, што 
адзін з бакоў не ведае сваіх пра воў 
альбо не ўсведам ляе свае абавязкі, 
не поўнасцю  разумее пала жэнні 
закона і г.д. Нашая мэта – патлума-
чыць, і добра, што ў нас гэта 
атрымліваецца”.

“СіньКа” Ці “зЯлёнКа”?
Праблемы, па якіх Архускі цэнтр 
атрымлівае звароты ад грамадзян 
часцей за ўсё, – “гэта вырубка 
дрэў, выкіды прадпрыемстваў 
у атмасферу (наколькі яны небя-
спечныя і ці адпавядаюць нарматы-
вам), а таксама пытанні збору і 
вывазу смецця, утылізацыі адкідаў 
вытвор часці, – тлумачыць дырэк-
тар Ар хус кага цэнтра ў Гродне. – 
Асобнае пытанне – размяшчэнне 
зонаў адпачынку і жылой забудовы 
ў санітарна-ахоўнай зоне 
прадпрыемстваў”.

Апошняе пытанне для Гродна 
надзвычай актуальнае. У выход-
ныя гараджане выбіраюцца на 
адпачынак на “сіньку” ці “зялён-
ку” – кар’еры, дзе вада мае 
нябесна-блакітны і зялёны колеры 
ад па ведна. “У апошні час жыхары 

сталі скардзіцца на якасць вады ў 
гэтых кар’ерах, – кажа Іаланта 
Рама новіч. – Але кар’еры знахо-
дзяцца ў санітарна-ахоўнай зоне 
Гро дзенскага камбіната будаў-
нічых ма тэ рыялаў і як зона адпа-
чынку выкарыстоўвацца не 
могуць. Мы падрыхтавалі артыкул 
з тлума чэннямі на гэты конт, каб 
жыхары ведалі, што купанне там 
забароненае, а любы адпачынак у 
тым раёне – не пажаданы. Арты-
кул быў размешчаны на сайце 
Архускага цэнтра і ў абласной 
газеце “Гродзенская праўда”.

Больш за ўсё зваротаў Архускі 
цэнтр мае ад жыхароў горада, 
але аказвае дапамогу і юрыдыч-
ным асобам. Прадстаўнікі прад-
прыемстваў звяртаюцца ў арга-
нізацыю з пытаннямі датычна 
гаспадарчай дзейнасці. Напры-
клад, у лютым гэтага года Арху - 
скі цэнтр атрымаў запыт ад 
інжынера інвестыцыйнага праек-
та па мадэрнізацыі і пашырэнні 
Лідскага ветэрынарна-санітарнага 
ўтылізацыйнага завода сп. 
Бахуры. Інжынер пытаўся, як 
правільна арганізаваць сцёк 
адпрацаваных водаў. Складанасці 
ў працы выклікала адсутнасць 
паблізу прадпрыемства воднага 
аб'екта, куды, у адпаведнасці з 
беларускім заканадаўствам, 
можна было б аргазінаваць зліў 
ачышчаных тэхнічных водаў ад 
новастворанага цэха па вырошч-
ванні сельскагаспадарчых пту-
шак.

Усе кансультацыі, якія аказвае 
Архускі цэнтр у Гродне, бясплат-
ныя.

тэрмін “экалагічная 
інфармацыя” азначае 
любую інфармацыю ў 
пісьмовай, аудыёвізуальнай, 
электроннай альбо іншай 
матэрыяльнай форме пра: 

а) стан элементаў 
навакольнага асяроддзя, 
такіх як паветра, атмасфера, 
вада, глеба, ландшафт, 
прыродныя аб'екты, 
біялагічную разнастайнасць 
і яе кампаненты;

б) фактары, што ўплываюць 
на навакольнае асяроддзе – 
такія як рэчывы, энергія, 
шум, выпраменьванне, 
а таксама дзейнасць альбо 
меры, у тым ліку адміністра-
тыўныя, пагадненні ў галіне 
навакольнага асяроддзя, 
палітыкі, заканадаўства; 
планы і праграмы;

в) стан здароўя і бяспекі 
людзей, умоў іх жыцця, стан 
аб'ектаў культуры, будынкаў 
і пабудоў у той ступені, у 
якой на іх уздзейнічаюць 
альбо могуць уздзейнічаць 
элементы навакольнага 
асяроддзя.

Архуская Канвенцыя,  
артыкул 2, пункт 3
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ПраПанОва ГраМаДСКаСЦі – 
зМены ў заКОне
Прыняцце Архускай Канвенцыі ў 
свой час было выклікана неабход-
насцю абароны права чалавека на 
спрыяльнае навакольнае асярод-
дзе. За час дзеяння дакумента 
тэхналогіі зрабілі вялікі крок 
наперад, стыль жыцця моцна 
змяніўся. Магчыма, і палажэнні 
дакумента таксама састарэлі і 
патрабуюць перагляду?

“Сама фармулёўка пытання “Ці 
падыходзіць Архуская Канвенцыя 
для Беларусі?” – некарэктная. 
Беларусь падпісала і ратыфікавала 
гэтую канвенцыю, і гэта азначае, 
што яна набывае сілу закона і 
абавязковая да выканання ўсімі 
юрыдычнымі і фізічнымі асобамі”, – 
гаворыць Іаланта Рамановіч.

Больш за тое, у рамках сумесна-
га Праекта Еўрапейскага Саюза і 

Праграмы развіцця ААН “Садзей-
нічанне развіццю ўсёабдымнай 
структуры міжнароднага супрацоў-
ніцтва ў галіне аховы навакольнага 
асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь” 
распрацаваныя змены і дапаўненні 
ў заканадаўства Беларусі. Праект 
Закона Рэспублікі Беларусь “Аб уня-
сенні змяненняў і дапаўненняў у 
некаторыя законы Рэспублікі 
Беларусь па пытаннях удзелу 
грамадскасці ў прыняцці экалагічна 
значных рашэнняў і доступу 
грамадскасці да экалагічнай 
інфармацыі” і праект пастановы 
Савета Міністраў “Аб зацвярджэнні 
палажэння аб парадку правядзен-
ня грамадскіх абмеркаванняў 
экалагічна значных рашэнняў” былi 
падрыхтаваныя спецыялістамі 
Праекта ЕС і ПРААН летам 2013 го-
да і ў хуткім часе будуць аддадзе-
ныя на разгляд заканадаўцаў.

“навУКОваЯ КавЯрнЯ”
У інфармацыйнай працы асноўны 
партнёр Архускага цэнтра ў 
Гродне – мясцовыя бібліятэкі. 
Праца з бібліятэкамі пачыналася з 
адукацыі супрацоўнікаў. Спе-
цыялісты Архускага цэнтра пра-
водзілі інфармацыйныя сустрэчы, 
трэнінгі, семінары для супра-
цоўнікаў бібліятэк, каб патлума-
чыць сучаснае разуменне панятку 
“экалагічная інфрамацыя”. Былі 
праведзеныя тры сустрэчы з 
супрацоўнікамі бібліятэк, на якіх 
былi агучаны звесткi пра формы 
доступу да экалагічнай інфар-
мацыі і пройдзены кароткі курс 
знаёмства з Архускай Канвенцы-
яй. “Гэтая праца разлічаная на 
тое, каб у будучыні супрацоўнікі 
бібліятэкі змаглі самастойна 
прадаставіць інфармацыю па 
экалагічнай тэме сваім навед-

ДРэвА ў ГоРАДзЕ:  
вырубіць ці пакінуць?
восенню 2012 года камунальныя 
службы гродна актыўна высякалі 
дрэвы, што былі папярэдне 
агледжаныя спецыялістамі і 
пазначаныя да вырубкі. Жыхары вул. 
леніна звярнуліся спачатку ў 
гродзенскі абласны камітэт прыродных 
рэсурсаў, а затым у архускі цэнтр з 
запытам, ці можна прыпыніць вырубку 
дрэў і якім чынам гэта зрабіць. абласны 
камітэт прыродных рэсурсаў і аховы 
навакольнага асяроддзя гродна 
сумесна з установай “гродназеленбуд” і 
прадстаўнікамі гарадской жыллёва-
камунальнай гаспадаркі арганізавалі 
дадатковую экспертызу, у якой узялі 

ўдзел супрацоўнікі архускага цэнтра і 
прадстаўнікі грамадскасці. Быў таксама 
запрошаны спецыяліст з гродзенскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта. у выніку 
было вырашана адкласці вырубку дрэў 
да перыяду вегетатыўнага апылення – 
то бок да вясны 2013 года, а вясной 
прыняць канчатковае рашэнне наконт 
мэтазгоднасці гэтых дзеянняў.

“Цікава, што падчас агульнай сустрэчы 
прадстаўнікі зацікаўленай грамадскасці 
змянілі сваё меркаванне па гэтым 
пытанні. Спецыялісты патлумачылі 
людзям, што выратаваць некаторыя 
дрэвы ўжо немагчыма. І жыхары 
пагадзіліся! – кажа Іаланта Рамановіч. – 
Такая сустрэча была карысная не толькі 

для захавання дрэў, але і для тлумачэння 
сітуацыі. Кожны бок атрымаў адказы на 
свае пытанні”. 
гаворка ішла прыкладна пра 10 дрэў.

ЛАнДышы:  
ці можна рваць гэтыя кветкі?
21 траўня 2013 года, падчас прамога 
эфіру перадачы “тэлекансультант” на 
гродзенскім тэлебачанні, да 
спецыялістаў архускага цэнтра 
паступіў зварот, звязаны з раслінамі, 
унесенымі ў чырвоную кнігу. “Жыхары 
гродна запыталіся, чаму не караюць 
людзей, якія гандлююць ландышамі на 
вуліцы? аўтары звароту былі 
ўпэўненыя, што ландышы ўнесеныя 
ў чырвоную кнігу і за іх знішчэнне 
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вальнікам і зрабіць доступ да яе 
максімальна простым”, – заўважае 
Іаланта Рама новіч.

Бібліятэкі Гродна ахвотна 
прадастаўляюць свае памяшканні 
для правядзення мерапрыем стваў 
Архускага цэнтра. Па словах яго 
супрацоўнікаў, ас ноў ныя ўдзель-
нікі – гэта чытачы, сябры клубаў 
аматараў і студэнты. Гэтым летам 
інфармацыйныя сустрэчы на базе 
бібліятэк прайшлі ў новым 
фар маце “навуковых кавярняў”. 
Менавіта кавярняў, “таму што 
ўся сустрэча адбываецца ва 
ўтульнай атмасферы, за кубач-
кам кавы ці гарбаты, – тлума-
чыць Іаланта Рамановіч. – Пер-
шае пасяджэнне навуковай 
кавярні адбылося ў красавіку на 
базе Гродзенскай навукова-
тэхнічнай бібліятэкі. На сустрэчу 
мы запрасілі спецыялістаў-

эколагаў з прадпрыемстваў 
і студэнцкую моладзь, якая 
цікавіцца пытаннямі аховы 
навакольнага асяроддзя і 
прававога рэгулявання. Такую 
форму сустрэч мы плануем 
выка рыс тоўваць і далей”.

За няпоўны год працы 
Архускі цэнтр у Гродне наладзіў 
парт нёрскія сувязі са многімі 
вядомымі ў горадзе грамадскімі 
арганіза цыямі, дзяржаўнымі 
структурамі і ініцыятывамі. 
Партнёрамі Цэнтра сталі 
гарадскі, абласны і раённы 
выканкамы, а таксама грамад-
скія арганізацыі: таварыства 
“Зялёная сетка”, Гродненскае 
аддзяленне “Аховы птушак 
Бацькаўшчыны”, “Таварыства 
беларускай школы”, “Трэці 
сектар”, Гродзенскі клуб рыба-
ловаў і інш. “Разам з гэтым мы 

Са зваротамі і пытаннямі  
можна звярнуцца

па тэлефоне:  
+375 (152) 74 05 70
па электроннай пошце: 
aarhuscentrehrodna@gmail.com
альбо з панядзелка па пятніцу  
з 8.30 да 17.30 у офіс  
арганізацыі па адрасе:  
Гродна, вул. Савецкая, 23,  
каб. 33

актыўна супрацоўнічаем з універсі-
тэтамі нашага горада і наладжваем 
супрацоўніцтва з прадпрыемствамі 
Гродна”, – гаворыць Іаланта 
Рамановіч.   

і продаж прадугледжваецца 
адміністратыўная адказнасць”, – 
распавядае іаланта рамановіч. 
у архускім цэнтры падрыхтавалі адказ, 
у якім патлумачылі аўтарам пытання 
і жыхарам горада, што ландышы не 
ўнесеныя ў чырвоную кнігу, а пры 
продажы кветак можна пакараць толькі 
за незаконную прадпрымальніцкую 
дзейнасць, калі яна мае месца.

ДоБРАўПАРАДкАвАннЕ 
 жыЛЛёвА-кАмУнАЛьнАй 
ГАСПАДАРкІ: “Бывай, наш зялёны 
дварок?..”
20 чэрвеня 2013 года ў архускі цэнтр 
звярнуліся жыхары аднаго з двароў па 
вул. Пушкіна ў гродне, дзе мясцовая 

жыллёва-камунальная служба 
праводзіць работы па добраўпарад-
каванні тэрыторыі. Жыхароў цікавіла 
пытанне, якім чынам яны могуць 
паўплываць на лёс свайго двара і 
захаваць зялёную зону каля дома.
“на жаль, захаваць дрэвы не заўсёды 
атрымліваецца”, – гаворыць іаланта 
рамановіч.
аднак у архускім цэнтры жыхарам 
патлумачылі іх правы ў гэтай сітуацыі – 
іх меркаванне камунальныя службы 
павінны ўлічваць. таму адбылася 
сустрэча жыхароў і прадстаўнікоў 
жыллёва-камунальнай службы з мэтай 
вызначыць далейшыя дзеянні.
“таксама ў жыхароў было пытанне, ці 
маюць яны права высаджваць дрэвы, 

кусты, кветкі пасля таго, як будзе 
праведзена добраўпарадкаванне? 
існуе меркаванне, што гэта дазволена. 
насамрэч, тэрыторыя двара знаходзі-
цца ва ўласнасці горада, таму на 
па садку дрэў трэба атрымаць дазвол”, – 
адзначае іаланта рамановіч.
Па выніках гэтага выпадку спецыяліс-
тамі архускага цэнтра будзе падрых-
таваны інфармацыйны даведнік, у якім 
будзе падрабязна распаведзена пра 
правы і абавязкі бакоў, а таксама 
пазначаны парадак дзеянняў пры 
добраўпарадкаванні тэрыторыі двара. 
таксама выданне змесціць парады 
жыхарам – да каго звяртацца за 
адказамі, кансультацыямі і скаргамі ў 
падобных сітуацыях.
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партрэт

наша сям’я пакуль невя-
лікая – сын, якому 5 га-
доў, муж і я. Чым далей, 

тым больш яны падтрымліваюць 
мяне ў экалагічнай працы. Сын 
ужо ў 3 гады ведаў, што смецце 
трэба збіраць паасобна – пла-
стык і шкло ён выкідае ў розныя 
кантэйнеры. З самага дзяцінства 
я вучу яго правільна паводзіць 
сябе на прыродзе. Мы ўсёй 
сям’ёй імкнёмся весці здаровы 
лад жыцця. На выходных выяз-
джаем на прагулку на роварах, 
наведваем наш гродзенскі 
заапарк, каб даведацца, у якіх 
умовах там жывуць жывёлы.

Я не памятаю нейкага штуршка 
ці выпадку, які прывёў мяне 
ў экалагічны рух. Гэта праца 
заўсёды была важнай для мяне. 
Яшчэ падчас вучобы ва ўнівер-
сітэце я займала актыўную 
пазіцыю ў пытаннях аховы 
навакольнага асяроддзя: 

удзельнічала ва ўсіх мерапрыем-
ствах, што арганізоўваў універ-
сітэт – экалагічных акцыях, 
“дэсантах”, інфармаванні жыха-
роў. У студэнцкія часы я пачала 
займацца навуковым аспектам 
экалагічнага выхавання мола-
дзі – усё ж такі па адукацыі я 
выкладчык... Затым атрымала 
працу ў ліцэі №1 Гродна, дзе і 
пачала на практыцы прымяняць 
свае веды. Мы арганізоўвалі 
пасадку дрэў, ладзілі кармушкі 
для птушак, праводзілі тэматыч-
ныя выставы. На жаль, не ўсе 
дрэвы, што мы з вучнямі 
пасадзілі, прыняліся. Але тыя, 
што растуць, –  вельмі прыгожыя. 
Часам я прыходжу, каб пагля-
дзець на іх.

Падчас працы ў ліцэі знайшліся 
вучні, якія мяне падтрымалі. У іх 
з’явіліся свае ідэі, звязаныя з 
аховай навакольнага асяроддзя. 
Мы пачалі сумесную працу. Мае 

вучні не толькі рэалізавалі на 
практыцы свае веды, але заўсё-
ды імкнуліся даведацца больш: 
разбіралі і вывучалі артыкулы па 
ахове прыроды, рых тавалі 
інфармацыйныя па ве да мленні 
для сваіх аднаклас нікаў. Гэты 
досвед падштурхнуў мяне пра-
цягнуць навучанне – у міну лым 
годзе я абараніла магістар скую 
дысертацыю на тэму “Ста-
наўленне экалагічнай культуры 
навучэнцаў у выхаваўчай прасто-
ры ліцэя”, дзе сабрала і прааналі-
завала ўсю сваю педагагічную 
практыку. А калі ў Гродне адкры-
ваўся Архускі цэнтр і з’явілася 
магчымасць больш актыўна 
працаваць у накірунку аховы 
прыроды, я з задавальненнем 
паспрабавала.

Гродна – мой родны горад. 
Мне вельмі хочацца, каб ён быў 
чыстым. І я думаю, наша праца 
змяняе сітуацыю ў горадзе 

іаланта 
РАмАновІч

іаланта рамановіч, каардынатар 
Архускага цэнтра ў Гродне, адкры-
тага ў 2012 годзе ў межах Праекта 
ЕС/ПРААН “Садзейнічанне 
развіццю ўсеабдымнай структуры 
міжнароднага супрацоўніцтва ў 
галіне аховы навакольнага асярод-
дзя ў Рэспубліцы Беларусь”. 
Нарадзілася ў 1984 годзе ў Гродне. 
Навучалася ў Гродзенскім 
дзяржаўным універсітэце імя Янкі 
Купалы на філалагічным факультэ-
це і на спецфакультэце бізнесу і 
інфармацыйных тэхналогій БДУ. 
Магістр педагагічных навук. Заха-
пляецца творчасцю Ван Гога. 
Любіць гатаваць традыцыйныя 
стравы.
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Партрэт

ў леп шы бок. Жыхары ведаюць, 
што ёсць Архускі цэнтр, што да 
нас можна звярнуцца і атрымаць 
інфармацыю. І яны звяртаюцца. 
Магчыма, прайшло яшчэ не 
дастаткова часу, каб казаць пра 
нейкія канкрэтныя перамогі, але 
вядомасць Архускага цэнтра ў 
горадзе – гэта крок да поспеху.

Колькасць зваротаў у Архускі 
цэнтр пастаянна расце. Я лічу, 
што гэта наша самае вялікае 
дасягненне з пачатку працы 
мінулай восенню. Дзяр жаўныя 
і недзяржаўныя арга ніза цыі 
пазі тыўна ўспры маюць нашу 
дзей насць, адгукаюцца на 
за пра шэнні, удзельнічаюць 
у акцыях. У нас наладзілася 
супрацоўніцт ва – і гэта, за 
кароткі перыяд працы, таксама 
дасягненне. У Архускім цэнтры 
мы не толькі гаворым, але 
і робім.

У мінулым годзе Архускі цэнтр 
узяў удзел у акцыі “Сусветная 
прыборка – 2012”. Шмат жыха-
роў Гродна далучыліся да гэтай 
акцыі. Кожныя выходныя, з 
красавіка па верасень, мы 
арганізоўваем экалагічныя 
дэсанты. Супрацоўнікі Архуска-
га цэнтра разам са студэнтамі 
гродзенскіх універсітэтаў 
прыбі раюць у паркавых зонах 
горада. Часам першы раз 
студэнты прыходзяць толькі 
таму, што іх папрасілі ці 
загадалі. Але пасля мерапрыем-
ства яны прымаюць добраах-
вотнае рашэнне ўдзельнічаць 
у наступных экалагічных акцы-
ях і запрашаюць далучыцца 
сваіх сяброў. Таму з кожным 
разам людзей на нашых акцыях 
большае. Спачатку нас было 
ўсяго 10 чалавек. Зараз у што-
тыднёвых акцыях удзельні-
чаюць каля 25 чалавек. 5 чэр-
веня, у cусветны Дзень аховы 
навакольнага асяроддзя, мы 
правялі акцыю па збору смецця 
на берагах ракі Котра. У акцыі 
прынялі ўдзел больш за 80 ча-
лавек.

На мой погляд, у нашым грамад-
стве ёсць некаторыя праблемы 
якія “тармазяць” экалагічныя 
паводзіны. Па-першае – гэта 
спажывецкае стаўленне да 
навакольнага асяроддзя і пры-
родных рэсурсаў. Па-другое – 
стэрэатыпнае меркаванне 
большасці нашых грамадзянаў 
у стылі “мы нічога не вырашаем”, 
“мы нічога не можам зрабіць”... 
Вынік гэтых заганаў – нізкая 
прававая культура і нізкая 
ак тыўнасць у экалагічных 
пытаннях. Грамадзяне проста не 
ведаюць, што ў іх ёсць правы, 
што яны могуць удзельнічаць 
у працэсе падрыхтоўкі нарма-
тыўна-прававых актаў, праграм, 
стратэгій, звязаных з аховай 
навакольнага асяроддзя. Задача 
Архускага цэнтра – усім пра гэта 
расказаць.

У чым праблема паасобнага 
збору смецця? Трэба навучыцца 
думаць у сітуацыі, дзе мы думаць 
не прывыклі. Ёсць мер ка ванне, 
што нашыя людзі “не гатовыя”. 
Але я з гэтым не пагаджуся. 
Адзін з накірункаў праекта  
ЕС ПРААН, у межах якога быў 
адчынены Архускі цэнтр, гэта 
праца з адкідамі. Пілотны праект 
рэалізуецца ў Мастах і Кобрыне. 
За 2 гады было зроблена вельмі 
шмат: набытыя кантэйнеры для 
збору шкла, пластыка, паперы, 
змешаных і буйнагабарытных 
адкідаў, біяраскладаемых і 
небяспечных адкідаў, біякам-
посцеры, тэхніка і г.д. Але самі 
кантэйнеры сартаваць мусар не 
стануць. Таму была зроблена 
вялікая праца па інфармаванні і 
адукацыі. У навучальных устано-
вах, у працоўных калектывах і 
з жыхарамі арганIзаваныя 
заняткі з мэтай растлумачыць 
неабходнасць паасабнага збору 
смецця. І ўжо ёсць вынікі. Па 
словах майго калегі, каардына-
тара Праекта ЕС ПРААН Вадзіма 
Зубрыцкага, колькасць нарыхта-
ваных другасных рэсурсаў 
у Мастах значна ўзрасла – 
у разліку на адного жыхара 
ў 2013 годзе гэты паказчык 

складзе 19 кг замест 15 кг 
у 2012 годзе. Людзі ўбачылі 
карысць, перспектыву, і таму 
я думаю, што ўсё атрымаецца. 
Гэта добры прыклад для ўсіх 
рэгіёнаў.

Гэтым летам я ўзяла ўдзел у 
сустрэчы прадстаўнікоў Архускіх 
цэнтраў розных краін у Вене. 
Спецыялісты Агенцтва нава-
кольнага асяроддзя Аўстрыі 
дзяліліся з намі сваім досведам 
выканання палажэнняў Арху-
скай Канвенцыі. Адзін з пры-
кладаў я лічу ўзорным – удзел 
грамадскасці ў працэсе прыняц-
ця рашэння наконт будаўніцтва 
трэцяй узлётнай паласы аэра-
порта ў Вене. Нам падрабязна 
распавялі, як на самым пачатку 
грамадскасць была інфарма-
ваная аб планах будаўніцтва і 
якім чынам на кожным з этапаў 
гэтай працы было ўлічанае 
меркаванне людзей. Гэта вельмі 
добры досвед, і было б правіль-
на такую ж схему рэалізаваць 
у нас – у Гродне і ва ўсёй 
краіне.

У бліжэйшы час супрацоўнікі 
Архускага цэнтра будуць пра-
цягваць рухацца па прыярытэт-
ных накірунках: забяспечваць 
удзел грамадскасці Гродна і 
Гродзенскай вобласці ў працэсе 
прыняцця экалагічна важных 
рашэнняў, працаваць з мэтавымі 
групамі, са студэнцкай суполь-
насцю, з прадпрыемствамі, 
прасоўваць палажэнні і працэ-
дуры Архускай Канвенцыі.
Большую ўвагу мы плануем 
надаць выкарыстанню рэсурсаў 
сайта Архускага цэнтра ў Гродне 
(www.ohranaprirody.grodno.
by/aarhus), сацыяльных сетак, 
блогаў і мікраблогаў для 
распаўсюду інфармацыі. Таксама 
ў планах праз інтэрнэт-
платформы далучыцца да 
глабальнага абмеркавання 
экалагічных пытанняў, акцыяў 
і вывучыць досвед іншых краін 
дзеля дасягнення нашых мэтаў 
у справе аховы прыроды.   
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ЕўрамазаIка

дні ЕўраПЕйскага 
суПрацоўніцтва

173 розныя мерапрыемствы ў 145 гарадах 32 краін Еўрапейскага саюза 
і суседзяў – такі вынік дзён еўрапейскага супрацоўніцтва, святкаванне якіх 
адбылося ў апошнюю дэкаду верасня. Беларусь адсвяткавала дні еўрапейскага 
супрацоўніцтва адразу некалькімі вялікімі мерапрыемствамі. у гродне прайшоў 
круглы стол, прысвечаны тэме развіцця турызму ў памежнай зоне, з удзелам 
прадстаўнікоў літвы , Польшчы і Беларусі. Брэст вылучыўся шоу ратавальнікаў 
на пляцоўцы аднаго з супермаркетаў горада, адкрытым семінарам "знайдзі 
сябе" на базе iнстытута павышэння кваліфікацыі, тэатральным форумам "Бацькі 
і дзеці: адвечнае пытанне" ў гарадскім цэнтры моладзевай творчасці, выставай 
дзіцячага малюнка ў аадукацыйнымага цэнтры і ўрачыстай высадкай дрэва 
сяброўства і супрацоўніцтва на алеі славы.
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